




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 

Нормативна Нормативна 

Мова викладання навчання та 

оцінювання 

українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС/ 

годинах  

3/90 3/90 

Курс І І 

Семестр I I 

Кількість змістовних модулів їз 

розподілом: 

4 4 

Аудиторні: 30 8 

Лекційні 14 4 

Семінарські/Практичні 16 4 

Лабораторні   

Самостійна робота 50 72 

Індивідуальні завдання 10 10 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування системи знань щодо сутності і змісту маркетингу як 

філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки; 

організація маркетингової діяльності та її пріоритети у сучасних умовах. 

Маркетинг як учбова дисципліна має на меті теоретичну та практичну 

підготовку студентів по всіх напрямах маркетингової діяльності: 

комплексний аналіз та прогнозування ринку, розробка стратегії маркетингу 

та інструментів її реалізації – товарної, цінової, комунікаційної політики та 

політики розподілу, аналіз та контроль маркетингової діяльності 

Завдання: ознайомлення студентів з відповідними теоретичними 

поняттями, категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в 

маркетингу;   опанування методологічним апаратом організації маркетингової 

діяльності на підприємствах; визначення основних понять, систем і алгоритмів 

маркетингу; набуття  практичних навичок розв’язання конкретних 

маркетингових завдань; виховання здатності до творчого пошуку напрямків 

удосконалення маркетингової діяльності. 

 

 

 

 

 

 



3. Результати навчання: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і 

вимог. 

Загальні компетентності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

Спеціальні (фахові) компетентності. 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 

та міжнародних стандартів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Результати навчання. 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 

їх вирішення; 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 14. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати 

результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність та елементи маркетингу. 

 

ТЕМА 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Виникнення маркетингу в процесі розвитку ринкових відносин. Ринок, 

визначення і класифікація ринку, ринкова інфраструктура, діяльність 

підприємства в умовах ринку. Визначення маркетингу. Концепції управління 

підприємством. Ринкове середовище підприємства. Поняття нестач, потреби. 

Основні етапи маркетингової діяльності. 

 

ТЕМА 2. Система і характеристики сучасного маркетингу 

Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, 

суто маркетингової та сучасної концепції. Концепція пасивного (епізодичного 

або інструментального), організаційного й активного (стратегічного 

маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу. Основні 

поняття маркетингу. Суб'єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; 

організації, що обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та 

підприємства - споживачі; кінцеві споживачі; маркетингові фірми й 

спеціалісти; контактні аудиторії, засоби масової інформації. 

 

ТЕМА 3. Основи маркетингових досліджень та інформація 

Маркетингові дослідження як інструментарій забезпечення 

функціонування концепції маркетингу. Типи маркетингових досліджень. 

Характеристика підходів, методів та знарядь, які використовуються 

маркетингових дослідженнях. Основні переваги і недоліки методів збору 

інформації. Типи помилок при опитуванні. Анкета, її структура. Типи запитань. 

Система засобів маркетингу та їх структура. Маркетингові дослідження 

навколишнього середовища, як головна передумова успішного маркетингу. 

Дослідження кон'єктури її місткості та місткості ринку, конкурентного 

середовища, поведінки споживачів, мікросеровища фірми. Основні проблеми 



розвитку системи маркетингової І інформації на вітчизняних підприємствах.  

 

ТЕМА 4. Маркетингова товарна політика 

Сутність маркетингової товарної політики та її структура. Маркетингова 

концепція товару. Головні атрибути товару: користь від нього, властивості, 

упаковка, унікальність, популярність, імідж, якість, фабрична марка, умови 

поставки, ремонтопридатність, монтаж, сервіс, гарантії, ціна. Поняття «товарна 

мікросуміш». Конкурентоспроможність продукції: сутність, концепція та 

методи оцінки (групова експертиза; опитування споживачів; за переліком 

основних параметрів). Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції. 

Інтегральний показник конкурентоздатності товару. Інноваційна політика. 

 

ТЕМА 5. Планування та розробка нових товарів 

Поняття та види нового товару. Асортиментна політика. Асортиментна 

стратегія та її напрямки (диференціація, вузька спеціалізація, диверсифікація, 

вертикальна інтеграція). Планування нових товарів. Розробка упаковки, 

кодування товару.  

 

Змістовий модуль 2. Основні складові маркетингової діяльності 

ТЕМА 6. Маркетингова цінова політика 

Визначення цілій ціноутворення та основні етапи процесу розробки 

цінової політики підприємства. Фактори, які впливають на встановлення ціни. 

Цінова еластичність. Типи ринкової конкуренції та ціноутворення. Ціна й етап 

ЖЦТ. Складові ціни товару. 

 

ТЕМА 7. Методи маркетингового ціноутворення 

Базові методи ціноутворення. Види цін. Встановлення ціни залежно від 

ступеня новизни товару. Ціна, як фактор стимулювання збуту. Ефект Паретто. 

Методи «страхування ціни». Маркетингова політика управління цінами 

(сутність, зміст та умови використання). Цінові політики "зняття вершків", 



поступового зниження цін, проникнення на ринок, диференціювання цін, 

традиційного ціноутворення, шокування цін, послідовного проходження по 

сегментах ринку, збиткового лідера, еластичних і стабільних цін, виживання, 

зняття виробництва.  

 

ТЕМА 8. Маркетингова політика комунікацій 

Комунікації в маркетинговому розумінні. Сутність маркетингової 

політики комунікацій. Основні елементи Комплексу маркетингових 

комунікацій. Оцінка комунікаційної політики фірми. 

 

ТЕМА 9. Комплекс маркетингових комунікацій 

Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і 

характеристика його основних етапів: - визначення мети комплексу 

маркетингових комунікацій; - виявлення цільової аудиторії та бажаної 

зворотної реакції; - вибір звертання; вибір засобів поширення маркетингової 

інформації (канали, джерела Звертання); - вибір засобів впливу; - формування 

каналів зворотного зв'язку; - розрахунок бюджету, комунікацій та його методи. 

Реклама: сутність, можливі цілі та види. Алгоритм прийняття рішень щодо 

реклами: визначення цілей, ідентифікація цільового ринку, розробка текстової 

частини реклами, вибір носіїв реклами, складання графіка рекламування, 

тестування реклами, безпосереднє рекламування, контроль і аналіз програми 

рекламування. Пропаганда; сутність, форми та програми. Стимулювання збуту: 

сутність, напрямки і методи. Персональний продаж: сутність, типи та процес.  

 

ТЕМА 10. Маркетингова політика розподілу 

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики 

розподілу. Канали розподілу продукції: сутність, актуальність, види й основні 

характеристики. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування. 

Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу (характеристика 

етапів); - визначення потреби у формування каналів розподілу, - постановка й 



координація цілей розподілу; - специфікація завдань розподілу; ' - розробка 

можливих альтернатив каналів розподілу; - вибір структури каналу; - вибір 

оптимального каналу; - вибір суб'єктів каналу та управління ними. 

Посередницька діяльність у каналах розподілу: сутність, принципи. Оцінка 

витрат на посередницьку діяльність.  

 

ТЕМА 11. Управління каналами розподілу 

Основні аспекти управління каналами розподілу: визначення цілей та 

стратегій діяльності; встановлення системи оплати праці посередників; 

навчання і підготовка посередників, оцінка результатів їх роботи. Конфлікти в 

каналах розподілу та методи їх ліквідації. Оцінка каналів розподілу.  

 

ТЕМА 12. Організація і контроль маркетингової діяльності 

підприємства 

Організація маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий 

контроль. Контроль за виконанням річних планів. Контроль прибутковості. 

Стратегічний контроль. 

  



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Сутність та елементи маркетингу 

Тема 1. Сутність маркетингу та 

його сучасна концепція 
 1 1   3  0,5 0,5   2 

Тема 2. Система і характеристики 

сучасного маркетингу 
 1 1   3  0,5 0,5   4 

Тема 3. Основи маркетингових 

досліджень та інформація 
 1 1   4  0.5 0,5   4 

Тема 4. Маркетингова товарна 

політика 
 1 1   5      5 

Тема 5. Планування та розробка 

нових товарів 
 2 2   5  0,5 0,5   2 

Разом за змістовим модулем  6 6   20  2 2   18 

Змістовий модуль ІІ. Основні складові маркетингової діяльності 

Тема 6. Маркетингова цінова 

політика 
 1 1   4  0,5 0,5   5 

Тема 7. Методи маркетингового 

ціноутворення 
 1 2   4      10 

Тема 8. Маркетингова політика 

комунікацій 
 1 1   4  0,5 0,5   6 

Тема 9. Комплекс маркетингових 

комунікацій 
 2 2   4      9 

Тема 10. Маркетингова політика 

розподілу 
 1 2   4  0,5 0,5   5 

Тема 11. Управління каналами 

розподілу 
 1 1   5      10 

Тема 12. Організація і контроль 

маркетингової діяльності 

підприємства 

 1 1   5  0.5 0,5   9 

Разом за змістовим модулем  8 10   30  2 2   55 

ІНДЗ   
 

  10      10 

Усього годин  14 16   60 90 4 4   82 

  



6.ТЕМИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

Ден. Заочн. 
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 1 0,5 

Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу 1 0,5 

Тема 3. Основи маркетингових досліджень та інформація 1 0,5 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 1  

Тема 5. Планування та розробка нових товарів 2 0,5 
Тема 6. Маркетингова цінова політика 1 0,5 
Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення 2  
Тема 8. Маркетингова політика комунікацій 1 0,5 

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій 2  

Тема 10. Маркетингова політика розподілу 2 0,5 
Тема 11. Управління каналами розподілу 1  

Тема 12. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства 1 0,5 

Всього 16 4 

 

7. Самостійна робота (денна форма) 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних 

занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній 

роботі студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Маркетинг»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 3 2 

Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу 3 4 

Тема 3. Основи маркетингових досліджень та інформація 4 4 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 5 5 
Тема 5. Планування та розробка нових товарів 5 2 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 4 5 

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення 4 10 

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій 4 6 
Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій 4 9 

Тема 10. Маркетингова політика розподілу 4 5 

Тема 11. Управління каналами розподілу 5 10 

Тема 12. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства 5 9 

Всього 50 74 

 

 

 

 



8. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Маркетинг» 

– це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. Результати досліджень подаються у реферативній формі. Зміст 

ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань навчальної 

дисципліни 

1. Маркетинг і техніка FLASH-MOB, як різновид рекламної 

комунікації 

2. Маркетингове середовище телекомунікаційного середовища 

3. Бенчмаркінг – сучасний напрямок стратегічного аналізу 

4. Принципи взаємодії суспільства та маркетингу 

5. Маркетингові заходи на різних етапах ЖЦТ 

6. Вибір цільового сегменту ринку телекомунікацій 

7. Особливості маркетингу телекомунікаційних послуг 

8. Управління економічними ризиками в маркетингу 

9. Прямий маркетинг: сутність, переваги та форми 

10. Франчайзинг: зміст, види та умови здійснення на підприємствах 

маркетингової орієнтації 

11. Напрямки, характеристики та проблеми розвитку сучасного 

контролю маркетингу 

12. Маркетингові дослідження ринку пива 

13. Маркетингові дослідження кави 

14. Роль маркетингу в економічній діяльності підприємства 

15. Роль  маркетингових  досліджень  у прийнятті  управлінських 

рішень 

16. Життєвий цикл товару в маркетинговій товарній політиці 

підприємства 

17. Суть та значення конкурентоспроможності товару (послуги) 

18. Значення розробки  нової  продукції  в  товарній  політиці 

товаровиробника 

19. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту 

20. Мета  збутової  політики  товаровиробника  і  засоби  її реалізації 

21. Роздрібна торгівля та її значення 

22. Формування стимулюючого комплексу просування товару від 

виробника до споживача 



23. Реклама   та   її   роль   у   комунікаційній   політиці 

товаровиробника 

24. Вплив методів стимулювання збуту на конкурентоспроможність 

товаровиробника 

25. Особливості маркетингу послуг в умовах ринкових відносин 

26. «Паблік рилейшнз» та пропаганда в комунікаційній політиці 

товаровиробника 

27. Суть і роль маркетингу в сучасній економіці 

28. Збутова діяльність підприємства і маркетинг в ринкових умовах 

29. Сучасні форми маркетингу 

30. Неймінг розробка слоганів 

31. Медіапланування та проведення рекламних кампаній 

32. Розробка логотипів та фірмового стилю 

33. Розробка брендбука 

34. Маркетинг туристичних послуг  

35. Розробка бізнес - плану фармацевтичної організації 

36. Маркетингові дослідження ринку лікарських препаратів в Україні 

37. Мобільний маркетинг та маркетингові дослідження: тенденції, 

шляхи розвитку 

38. Споживчі оцінки ринку продуктів харчування в Україні 

39. Маркетингові дослідження уподобань споживачів на ринку 

продовольчих товарів 

40. Дослідження мотивацій споживачів на ринку послуг мобільного 

зв’язку України 

41. Формування задоволеності та лояльності українських споживачів у 

автомобільній сфері 

42. Дослідження комунікаційної політики на ринку алкогольних напоїв 

43. Дослідження розвитку та рівня застосовності рекламного креативу 

на українських підприємствах 

44. Дослідження можливостей громадських організацій України 

45. Дослідження проблем розвитку та сучасного стану директ-

маркетингу в Україні 

46. Дослідження стану та проблем розвитку ринку послуг з організації 

виставок та ярмарків в Україні 

47. Дослідження конкурентного середовища та конкурентів на ринку 

мінірально-столових вод 

48. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні 

ІНДЗ оцінювалося у 10-12 балів - за наукову роботу; використовувалися 

норми оцінювання, аналогічні до наведених вище (відповідно кількість балів 

розбито так: 15 - 13; 12 - 10; 9 - 7; 6 - 0). 

Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт 

(теоретична підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно 

відповідно до шкали, наведеної у „Положенні про організацію навчального 

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців‖   



9.Методи навчання 

Метод навчання — взаємопов'язана діяльність викладача та студентів, 

спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, 

їх виховання і загальний розвиток. 

При вивченні даної дисципліни використовують такі методи навчання 

як: 

Лекція — інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного 

за логічною побудовою навчального матеріалу. Читання лекцій передбачає 

ретельну підготовку викладача: визначення мети, складання чіткого плану, 

добір теоретичного й наочного матеріалу, логічний і послідовний виклад 

інформації. 

Диспут — публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та 

навчальна дискусія — розгляд, дослідження) — суперечка, обговорення 

певного питання. Базується на обміні думками між студентами, й викладачами, 

що вчить їх мислити самостійно, сприяє розвитку аналітичних навичок. Навчає 

мислити самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та 

поважання думки інших. 

Робота з підручником. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні 

студентами друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити 

навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні. 

Самостійна робота студентів з підручником — один з найважливіших методів 

набуття систематичних, міцних і ґрунтовних знань. 

Практичні методи навчання. Використовують для безпосереднього 

пізнання дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них 

належать: вправи, практичні роботи. 

Вправи — цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та 

операцій (розумових, практичних) для формування навичок і вмінь. 

Практичні (семінарські роботи) передбачають безпосереднє 

використання знань студентів у суспільно корисній праці (заміряння, 

зіставляння, визначення ознаки та властивостей явищ, формулювання 

висновків) 

Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної 

атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його 

відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві 

ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною 

або допоміжною формою навчального процесу. 

 
10. Методи контролю 

 

У зв'язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення 

може мати той чи інший ступінь відмінності: 

 Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної 

дисципліни на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом 

окремо; 



 Визначення ступеня засвоєння матеріалу  групою або потоком студентів по 

одному чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого 

періоду часу, рівного, наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

 Визначення якості  засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий 

контроль); 

 Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль 

залишкових знань). 

Задачами контролю є: 

 Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у процесі 

навчання і підведення підсумків цих зустрічей; 

 Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і 

методів навчання; 

 Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

 Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

 Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в зміст 

і організацію навчального процесу в цілому; 

 Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення додаткових 

індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється 

в ході аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач 

контролює: 

- розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів, 

- уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

- готовність студента до виконання нової певної роботи заданих в схемах, 

таблицях, попередніх розрахунків і т.п., розуміння цілей і задач нової 

роботи і використовуваної в ній методики вимірів; 

- хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при вимірі 

результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння 

вирішувати типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень 

теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. 

Його використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з'ясуванні 

рівня знань учня завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. 

Усне опитування передбачає постановку вчителем питань (завдань), підготовку 

учнів до відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль 

викладених знань у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через 

шість тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний 

матеріал, виконані по ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові 

задачі і т.д. Отже, можна говорити про те, що студентам  видана визначена 

інформація для  формування системи поглядів і пізнання. Звідси ціль 

(модульного) контролю дати відповідь на питання про існування у свідомості 



студентів такої системи в дійсності. Тестові завдання використовують для 

оцінювання рівня розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними 

розумовими операціями, науковими принципами, основними законами та дають 

змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій 

у межах конкретного навчального предмета 

Контроль залишкових знань (ккр) проводиться за вказівкою адміністрації 

ВУЗу чи за вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – 

виявити, як високий збережений рівень знань студентів, що вивчили дану 

дисципліну і приступили до вивчення суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. 

Іспити, як і інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність 

викладача і кожного студента за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, 

вихованню в студентів вимогливості до себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, 

діловій і спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів вимогливо, але тактовно і 

доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і норм. Іспити 

з даної дисципліни проводяться в усній формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати 

проблеми, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію (наукова література, газетно-журнальні 

публікації, Інтернет, мультимедійні програми тощо), виявляє 

власне ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання, схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ, самостійно виконує науково-дослідницьку 

роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та 

письмовій формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 
4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

75-81 



D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді 

на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Маркетинг» 

Модуль 1 

ІН
Д

З
 

П
К

 

С
ум

а
 

ЗМ1 ЗМ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 10 15 100 

 

Т1, Т2, …, Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 Відмінно 

зараховано 

82-89 
Добре 

75-81 

69-74 
Задовільно 

60-68 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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